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กจิกรรมสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

สัมมนา “เจาะลกึมาตรการรัฐเพือ่การพฒันาธุรกจิเทคโนโลยชีีวภาพ” 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยและ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จดัสมัมนาในหวัขอ้ “เจาะลึกมาตรการรัฐเพื่อการ
พฒันาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ” วนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหวา้กอ 1-2 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเผยแพร่ความรู้ และความเขา้ใจถึงสิทธิ
ประโยชน์ดา้นภาษีของภาครัฐในการสนบัสนุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ มีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทั้งส้ินประมาณ 40 คน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) และศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศนูยไ์บโอเทค) 

 

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยอีาหาร ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) 
 โครงการเคย-ูไบโอดีเซล ร่วมกบัสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นอาหาร        
จึงจดัโครงการศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยอีาหาร ระหวา่งวนัท่ี 24 – 29 มิถุนายน 2555 ณ สาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั) เพื่อเยีย่มชมโรงงานอาหารและสถาบนัวจิยั 
และพฒันาอุตสาหกรรมอาหารไตห้วนั พร้อมทั้งเขา้ร่วมมหกรรมเทคโนโลยอีาหาร 2012 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  15 คน 
ประกอบดว้ยนกัวชิาการ อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัต่างๆ บริษทัภาคเอกชนและไดรั้บเกียรติจากรองศาสตราจารย ์ ดร.วเิชียร ลีลาวชัรมาศ ภาควชิา
เทคโนโลยชีีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นมคัคุเทศกร่์วมเดินทางไปดว้ย 
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การประชุม IBS 2012 15th International Biotechnology Symposium and Exhibition     
นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เขา้ร่วมการประชุม AFOB (Asian Federation of Biotechnology) Symposium ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง                

ของงาน IBS 2012 15th International Biotechnology Symposium and Exhibition ระหวา่งวนัท่ี 16-21 กนัยายน 2555 ณ ประเทศเกาหลีใต ้โดยไดร่้วมบรรยาย
ในหัวข้อ Current regional and international collaboration of Thailand biotechnology through National Center for Genetic Engineering and Biotechnology 
(BIOTEC) และไดรั้บรางวลั Research Exchange Award จาก Korean Society for Biotechnology and Bioengineering (KSBB) ของประเทศเกาหลีใต ้  

 มีนกัวิชาการจากประเทศไทยไดรั้บรางวลั poster award 3 รางวลั ไดแ้ก่  ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร และน.ส.วิรยา ศรีสิมารัตน์ จากภาควิชาชีวเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ไม่ทราบช่ือ)  

 

โครงการจัดประชุมสัมมนา เร่ือง   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

สืบเน่ืองจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ                      
ยงัไม่มีกรอบมาตรฐานกลาง มคอ.1 ตามความท่ีทราบแลว้นั้น  สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยจึงจดัการสมัมนาเร่ือง “กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
การศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ระดบัปริญญาตรี” ในวนัพธุท่ี 26 กนัยายน 2555  เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุม 102 อาคารส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ  เพ่ือใหค้ณาจารยท่ี์สอนในหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ทัว่ประเทศ 27 
มหาวทิยาลยั จ านวน 46 คน เขา้ร่วมรับทราบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ฉบบัร่าง และแสดงความคิดเห็น  เพ่ือน าไปพฒันา มคอ.1 ฉบบัสมบูรณ์ในสาขาวชิา
เทคโนโลยชีีวภาพและน าไปปรับใชต้่อไป การประชุมสมัมนาน้ีสนบัสนุนค่าใชจ่้ายโดยส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
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โครงการเคยู-ไบโอดเีซล และศูนย์ความเป็นเลศิทางวชิาการด้านสบู่ด า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย  

จดัโครงการศึกษาดูงาน Jatropha Intensive Training and Technical Visit to India ระหว่างวนัที ่25 มกราคม—1 กมุภาพนัธ์ 2556  (8 วนั 7 คนื) 

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในเวบ็ไซต์ โครงการเคยู-ไบโอดเีซล www.biodiesel.rdi.ku.ac.th โทรศัพท์ 02 797 0999  ต่อ 1209  (รับจ านวนจ ากดั)  

Technical Visit to IIT and TERA (The Energy and Resource Institute, Delhi)  

Lecture 1:        Associate Professor Dr. Penjit Srinophakun       “Opening remarks and introduction to the Center of Excellence for Jatropha” 

Lecture 2:        Associate Professor Dr. Sunanta Jantakool                   “Summary of PTT-KU project phase I and introduction to project phase II” 

Lecture 3:        Miss Anna Saimaneerat                          “Jatropha cultivation and plantation management” 

Lecture 4:        Associate Professor Dr. Prapa Sripichitt                        “Variety improvement using molecular technique” 

Lecture 5:        Associate Professor Dr. Savitree Malaipan           “Key pollinators in Jatropha and its role to improve variety and yield” 

Lecture 6:        Associate Professor Dr. Penjit Srinophakun     “Conclusion of the training and closing remarks” 

สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกบัหอ้งปฏิบติัการชีวกระบวนการ (BELL) ภาควชิาชีวเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ และศูนยว์จิยัเทคโนโลยกีาร
หมกั ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัฝึกอบรมสมัมนา Second and Third generation biofuels work-
shop, December 12-14, 2012  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ คุณดวงพร ลากะสงค ์โทรศพัท ์02 644 8150 ต่อ 407 ; duangporn@biotec.or.th  website : www.biotec.or.th/tsb  

Tentertive Program:  
 
Day 1 (12/12/2012) 
8.30-9.30:  Registration 
9.30-9.45:  Welcome and opening remarks (Gibthai & TSB) 
9.45-10.00: Overview of the second and third generation of biofuels  
  (Assoc.Prof.Dr. Penjit Srinophakun) 
10.00-11.30: Coffee break 
10.30-12.00: Bioethanol production from ligno-cellulose, up-to-date technology 
  and the challenges 
  (Assist.Prof.Dr. Pramuk Prakulsuksatid) 
12.00-13.00: Lunch 
13.00-14.00: Introduction to laboratory practice (Gibthai) 
14.00-16.00: Laboratory practice 1: bioethanol production from lignocelluloses 
  (Assist.Prof.Dr. Pramuk Prakulsuksatid and   
  Dr. Sumallika Morakul) 
16.00.16.30: Conclusion, question and comments (served coffee break) 
 
ค่าลงทะเบียน 
สมาชิกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย  ท่านละ 3,500 บาท 
ผูส้นใจทัว่ไป    ท่านละ 4,500 บาท 

Day 2 (13/12/2012) 
9.00-10.00  Algae cultivation overview (Prof. Yusuf Chisti) 
10.00-10.30: Coffee break 
10.30-12.00: Algae harvesting and extraction (Prof. Yusuf Chisti) 
12.00-13.00: Lunch 
13.00-14.00: Introduction to algal and microbial cultivation  
  (Assoc.Prof.Dr. Sarote Sirisansaneeyakul/  
  Mr. Natthawut Yodsuwan) 
14.00-16.00: Laboratory practice 2:algal cultivation   
  (Assoc.Prof.Dr. Sarote Sirisansaneeyakul/  
  Mr. Natthawut Yodsuwan/Mr. Monchai Dejsungkranont ) 
16.00.16.30: Conclusion, question and comments (served coffee break) 
 
Day 3 (14/12/2012) 
9.00-10.00: Microbial oil strains and cultivation (Dr. Maythee Saisriyoot) 
10.00-10.30: Coffee break 
10.30-12.00:  Microbial oil production (Dr. Maythee Saisriyoot) 
12.00-13.00: Lunch 
13.00-15.30: Laboratory practice 3: bacterial cultivation   
  (Dr. Maythee Saisriyoot) 
15.30-16.00: Conclusion, question and comments (served coffee break) 
16.00-16.30: Certificate given and closing remarks (TSB) 

 สรรสาระเทคโนโลยชีวีภาพ 

สมาคมฯ ได้จดัท านิตยสารออนไลน์ “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมี รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ กรรมการสมาคมฯ เป็นบรรณาธิการ                   
ซึง่นิตยสารดงักลา่วเป็นบทความเชิงสาระที่สื่อสารถึงวิทยาการใหม ่ ๆ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของโลกยคุสารสนเทศอนัไร้พรมแดน และสง่เสริมมวลประยกุต์
วิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากนกัวิจยัไทยฉบบัพากย์ไทยสูเ่วทีสาธารณชน สมาคมจงึขอเรียนเชิญทา่นสมาชิกตดิตามรายละเอียดได้ที่ www.biotec.or.th/tsb 
หรือร่วมสง่บทความเพ่ือตีพิมพ์ใน “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” หรือสง่ข้อเสนอแนะและข้อแนะน า ได้ที่ sarote.s@ku.ac.th 


